ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
15 DE DESEMBRE DE 2015
Acta núm. 45
Assistents:
NEUS LLOVERAS MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCIA PRIETO
TERESA LLORENS CARBONELL
ARIADNA LLORENS GARCIA
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
SECRETARI GENERAL
ISIDRE MARTÍ SARDÀ
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
TRESORERA
PILAR TENA CASABÓN
Assisteix a la mateixa reunió els Srs. GERARD FIGUERAS ALBÀ, JOAN
MARTORELL MASÓ, JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN, BLANCA ALBÀ PUJOL
i GISELA VARGAS REYES, d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La reunió s’efectua en primera convocatòria.
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les
comissions respectives, s’adopten els acords següents:
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
1.

FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2015.

S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 9 de desembre de 2015.
2.

SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ DE L’EXP. DE
RECLAMACIÓ
PER
RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL,
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FORMULAT PER LA SRA. ELISABETH REAL MESURADO I DE
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.C.P., PELS DANYS
CAUSATS A L’ACCIDENT PATIT AMB EL VEHICLE SUZUKI
VITARA, MATRÍCULA 8164-DKH, AL C. DE LA UNIÓ, AMB C. DE
SANTA EULÀLIA, COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ESTAT DE LA
VIA DESPRÉS DE LA NETEJA VIÀRIA REALITZADA, EN DATA
04/03/2014
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per la senyora ELISABETH REAL MESURADO i el Sr. ANTONIO JESÚS
JIMENEZ
RODRIGUEZ,en
representació
de
REPARACIONES
Y
MANTENIMIENTOS S.C.P., designant com a lletrat de la part reclamant el
senyor CARLOS PÈREZ ORTIZ, per l’accident patit amb el vehicle Suzuki
Vitara amb matrícula 8164-DKH, al c. de la Unió amb c. de Santa Eulàlia, com
a conseqüència de l’estat de la via després de la neteja viària realitzada, en
data 04/03/2014.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra
la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació corresponent.
QUART. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per
silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar
des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva
resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu
serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de
reposició s’entengui desestimat.
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos
corresponents.
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POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
3.

SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
L’IMPORT CONTRET EN EL PRESSUPOST 2015 DE
L’EXPEDIENT DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPERVISIÓ
PELS EBAS DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS I L’EQUIP
PROFESSIONAL DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Modificar l’import de la despesa aplicable al pressupost 2015 del punt PRIMER
de la part dispositiva de l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de
setembre, relatiu a l’adjudicació del contracte del servei de supervisió dels
EBAS de Serveis Socials i l’equip professional de Convivència i Equitat, que
queda redactat de la manera següent:
“PRIMER. Adjudicar a MIREIA PERAU CAMPOS, el contracte del servei de
supervisió pels EBAS dels Serveis Socials municipals i l’equip professional de
Convivència i Equitat, per un termini de dos anys, amb possibilitat de pròrroga
per dos anys més, prorrogables anualment, pel procediment obert i amb
tramitació ordinària d’acord amb l’establert als articles 109 i 110 del TRLCSP,
amb un pressupost anual de 7.655,00 € (exempts d’IVA).
La despesa econòmica prevista per a l’exercici del 2015 dependrà de la data
d’inici del contracte i serà, aproximadament, de 2.551,66€; preveient que el
contracte s’iniciarà el mes d’octubre de 2015. Aquesta despesa es distribuirà
de la següent forma: 510,33€ a l’aplicació 083.3272.2279901 i 2.041,33€ a
l’aplicació 35.2313.2279900”.
4.

CONVIVÈNCIA I EQUITAT. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DE TALLERS A IMPARTIR
PER PART DEL SERVEI DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT DE
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Adjudicar a CENTRE APRÈN MÉS, SCP, amb CIF J-66104340, el
contracte del servei de gestió de tallers a impartir per part del servei de
Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un termini de
dos anys, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més, prorrogables
anualment, pel procediment obert i amb tramitació ordinària d’acord amb
l’establert als articles 109 i 110 del TRLCSP, amb pressupost màxim anual de
2.750,00 €, que equival a 22,00 €/hora (no s’aplica IVA), segons la seva oferta
econòmica i tècnica que consten a l’expedient.
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08.3271.2279900 (o
equivalent) del pressupost del 2016 i a les aplicacions de la resta d’exercicis
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econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la finalització del contracte i de les
pròrrogues, a raó de mesos vençuts.
TERCER. Notificar l’adjudicació a l’empresa CENTRE APRÈN MÉS, SCP,
publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir l’adjudicatari perquè en
un màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la
notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte.
QUART. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a
Annex 1.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.
SISÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició
davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa
del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació
corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.
SETÈ. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos
corresponents.”
5.

CULTURA. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE LICITACIÓ
DESERTA DEL CONTRACTE DE LA PRIMERA FASE DEL SERVEI
D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC DE L’ESPAI FAR,
AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS APARELLS
NECESSARIS PER A LA SEVA EXECUCIÓ.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
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“PRIMER. DECLARAR DESERTA la licitació de la primera fase del servei
d’execució del projecte museogràfic de l’Espai Far, amb subministrament i
instal·lació dels aparells necessaris per a la seva execució.
SEGON. Publicar la declaració al Perfil del Contractant.
TERCER. Requerir al servei de Cultura per tal que iniciï nou procediment de
licitació.
QUART. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.
CINQUÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició
davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa
del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació
corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.
SISÈ. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos
corresponents.
TERRITORI I ESPAI URBÀ
6.

URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PEL SR.
DANIEL HORACIO PÉREZ LAVOREL, PER A REHABILITAR LES
PLANTES 1A. 2A. I 3A. DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE
MITGERES AMB 3 HABITATGES, SITUAT AL CARRER DE SANT
SEBASTIÀ, NÚM. 9. (889/2015)

S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres
sol·licitada pel Sr. DANIEL HORACIO PÉREZ LAVOREL, per a rehabilitar les
plantes 1a. 2a. i 3a. de l'edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 3 habitatges,
situat al carrer de Sant Sebastià, núm. 9, (Exp.000889/2015-OBR) d'acord amb
la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables.
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7.

URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER LA
SRA. LAURA GUIRAO REDONDO, PER A REFORMAR I
REHABILITAR L’ESTRUCTURA I COBRIR CELOBERT DE
L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP,
SITUAT AL CARRER DE SANT MAGÍ, NÚM. 31. (1039/2015)

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per LAURA GUIRAO
REDONDO, per a reformar i rehabilitar l’estructura i cobrir el celobert de
l'habitatge unifamiliar entre mitgeres de PB+1PP, situat al carrer de Sant Magí,
núm. 31, (Exp.001039/2015-OBR) d'acord amb la documentació presentada i
amb els informes tècnic i jurídic favorables.
8.

URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PEL SR.
CASIMIRO AYALA BUENAVENTURA, PER A REHABILITAR
L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP,
SITUAT AL CARRER DEL TEATRE, NÚM. 39. (001046/2015-OBR)

S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres
sol·licitada per CASIMIRO AYALA BUENAVENTURA, per a rehabilitar
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres de PB+1PP, situat al carrer del Teatre,
núm. 39, (Exp.001046/2015-OBR) d'acord amb la documentació presentada i
amb els informes tècnic i jurídic favorables.
9.

URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PEL SR.
JOSEP BARRERA VILAR, PER A REHABILITAR L’HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP, SITUAT AL
CARRER DE SANT ONOFRE, NÚM. 87. (001122/2015-OBR)

S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres
sol·licitada pel Sr. JOSEP BARRERA VILAR, per a rehabilitar habitatge
unifamiliar entre mitgeres de PB+1PP, situat al carrer de Sant Onofre, núm. 87,
(Exp.001122/2015-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els
informes tècnic i jurídic favorables.
10. URBANISME. DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER
TELEFÒNICA, PER A INSTAL·LAR UN SUPORT DE FUSTA AL
CARRER DEL MARGALLÓ, NÚM. 30. (001091/2015-OBR)
S’aprova per unanimitat dels assistents DENEGAR la llicència sol·licitada per
TELEFÒNICA, per a instal·lar un suport de fusta, al carrer del Margalló, núm.
30, d’acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i
jurídic desfavorables que figuren incorporats a l’expedient.
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11. URBANISME. DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PEL
SR. EUSEBIO SIMARRO HUERTA, PER A SEGREGAR DUES
FINQUES AL SECTOR DEL PAS DEL BOU. (001102/2015-OBR)
S’aprova per unanimitat dels assistents DENEGAR la llicència sol·licitada per
EUSEBIO SIMARRO HUERTA, per a segregar dues finques al sector del Pas
del Bou, d’acord amb la documentació presentada i amb l’informe tècnic
desfavorable que figura incorporat a l’expedient.
12. URBANISME. DESESTIMAR EL RECURS EXTRAORDINARI DE
REVISIÓ PRESENTAT EL DIA 8 DE JULIOL DE 2015, PEL SR.
MANUEL NAVARRO LUNA, CONTRA EL DECRET D’ALCALDIA
DE DATA 30 DE JULIOL DE 2012, PEL QUAL ES PROCEDEIX A
LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE PROTECCIÓ I
RESTAURACIÓ
DE
LA
LEGALITAT
URBANÍSTICA
(EXP.000063/2011-DIS)
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. DESESTIMAR el recurs extraordinari de revisió presentat en data 8
de juliol de 2015 (registre d’entrada núm. 2015019495) pel Sr. Manuel Navarro
Luna contra el Decret d’Alcaldia de data 30 de juliol de 2012, pel qual es
procedeix a la resolució de l’expedient de protecció i restauració de la legalitat
urbanística (ref. Núm. 000063/2011DIS), requerint l’enderroc de la construcció
en planta primera d’uns 60 m2 aproximadament, amb la imposició a aquests
efectes de diverses multes coercitives per un import total de 2.500 €, de
conformitat amb l’informe jurídic incorporat a l’expedient i ressenyat a la part
expositiva del present acord.
SEGON. DESESTIMAR la sol·licitud de suspensió de l’executivitat de la
resolució recorreguda efectuada per altressí en el mateix recurs, pels mateixos
motius argumentacions que figuren en el referit informe jurídic.
TERCER. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del
Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els
drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes
aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució,
podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels
recursos corresponents.
QUART. Declarar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i
pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

7

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.”
13. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ JUDICIAL
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.11 DE
BARCELONA,
SOBRE
LES
MESURES
CAUTELARS
SOL·LICITADES EN EL RECURS 106/2015A, INTERPOSAT PELS
SRS. MANUEL RAMÍREZ PÉREZ I INÉS AGUILAR GÓMEZ,
CONTRA EL DECRET DE 21 DE GENER DE 2015 QUE
DESESTIMA EL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA EL DECRET
DE 5 DE NOVEMBRE DE 2014, AIXÍ COM LA RESOLUCIÓ DE 2
DE MARÇ DE 2015 QUE IMPOSAVA UNA MULTA COERCITIVA.
(EXP.000013/2012-DIS)
Es dóna compte de la resolució judicial dictada en data 19 d’octubre de 2015
pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona, sobre la peça
separada del recurs contenciós-administratiu 106/2015-A, interposat per
MANUEL RAMÍREZ PÉREZ I INÉS AGUILAR GÓMEZ contra l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
El dit recurs s’interposà contra el decret d’alcaldia del 21 de gener de 2015 que
desestima el recurs de reposició contra el decret de 5 de novembre de 2014,
que diu:
“PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició presentat en data 9 de gener
de 2015 i número de registre general 2015000533 en relació al decret de 5 de
novembre de 2014. pels motius i justificacions contemplats a la part expositiva
de la present resolució.
SEGON. Ratificar el decret de restitució de data 18 de juliol de 2012 a nom del
senyor Manuel Ramírez Pérez, i requerir novament a l’interessat, en qualitat de
propietari i promotor, per a que procedeixi a l’execució de les mesures de
restauració de la realitat física o jurídica alterada segons s’estableix a la part
expositiva de la present resolució, consistents en l’enderroc de les obres de
construcció d’una ampliació en planta primera destinada a habitatge d’uns 70
metres quadrats aproximadament, al polígon 42, 66, de Can Xicarró.
A aquest efecte, l’interessat haurà de presentar dins el termini de DEU(10)
DIES una proposta de restitució que contempli l’estat final de les obres i dels
treballs necessaris per a portar-les a terme, que haurà de ser aprovada per
aquest ajuntament.
Tot això de conformitat amb l’article 267.3 b) del Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
TERCER. IMPOSAR a MANUEL RAMÍREZ PÉREZ, en qualitat de propietari i
promotor una multa coercitiva de DOS MIL UN EUROS (2.001 €), per
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l’incompliment de la resolució dictada pel Decret d’Alcaldia de data 18 de juliol
de 2012, consistent en l’enderroc de les obres de construcció d’una ampliació
en planta primera destinada a habitatge d’uns 70 metres quadrats
aproximadament, al polígon 42, 66, de Can Xicarró.
QUART. Advertir que malgrat la imposició de la present multa coercitiva,
continua vigent la obligació d’executar les actuacions abans mencionades,
havent-se d’acreditar davant aquest ajuntament el seu efectiu compliment.
A aquest efecte, es coincideix un nou termini de DEU (10) DIES per a donar
compliment a l’ordre d’execució, amb l’advertiment exprés de que un nou
incompliment podrà comportar la imposició de noves multes coercitives i
d’acord amb l’article 277.5 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovada pel
Decret 305/2006, de 18 de juliol, a partir del quart incompliment la multa s’ha
d’imposar en el seu greu més alt, de 2.001 a 3.000 euros.
Així mateix, també es demanava la suspensió de l’executivitat de l’anterior
decret i de la resolució de 2 de març de 2015, que diu:
“PRIMER. IMPOSAR a MANUEL RAMÍREZ PÉREZ, en qualitat de propietari i
promotor una multa coercitiva de DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500 €),
per l’incompliment de la resolució dictada pel Decret d’Alcaldia, de data 18 de
juliol de 2012, consistent en l’enderroc de les obres de construcció d’una
ampliació en planta primera destinada a habitatge d’uns 70 metres quadrats
aproximadament, al polígon 42, 66, de Can Xicarró.
SEGON. Advertir que malgrat la imposició de la present multa coercitiva,
continua vigent l’obligació d’executar les actuacions abans mencionades,
havent-se d’acreditar davant aquest ajuntament el seu efectiu compliment.
A aquest efecte, es coincideix un nou termini de DEU (10) DIES per a donar
compliment a l’ordre d’execució, amb l’advertiment exprés de que un nou
incompliment podrà comportar la imposició de noves multes coercitives i
d’acord amb l’article 277.5 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovada pel
Decret 305/2006, de 18 de juliol, a partir del quart incompliment la multa s’ha
d’imposar en el seu greu més alt, de 2.001 a 3.000 euros.“
En aquest sentit, la part dispositiva de la resolució judicial diu literalment:
“No pertoca suspendre el Decret de 21 de gener de 2015 que desestima el
recurs de reposició interposat contra el Decret de 5 de novembre de 2014, de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pel que es requeria a procedir a l’execució
de les mesures de restauració de la realitat física o jurídica alterada,
consistents en l’enderroc de les obres de construcció d’una ampliació en planta
primera destinada a habitatge de 70m2 aproximadament, al polígon 42, 66,
Can Xicarró, així com la resolució de 2 de març de 2015 que imposa una nova
multa coercitiva.
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S’imposen les costes a la part recurrent amb un límit màxim de 100€.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’apel·lació, davant d’aquest
jutjat, conforme ho estableixen els articles 80.1 c) i 85 de la Llei reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa dins del termini dels quinze dies
següents a la data de la notificació de la present resolució.
Mitjançant aquesta interlocutòria, de la que se n’adjuntarà certificació a la
causa quedant l’original al llibre de resolucions definitives d’aquest jutjat, ho
disposa, mana i signa Pedro Luis García Muñoz, Magistrat Jutge del Jutjat
Contenciós – Administratiu 11 de Barcelona i província.”
La Junta de Govern local queda assabentada del contingut de la resolució
indicada.
14. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ JUDICIAL
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE
BARCELONA,
RELATIVA
AL
RECURS
CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 70/2013-F, INTERPOSAT PEL SR. JUAN
ALBERT VILLAR FUENTES, CONTRA EL DECRET DE 18 DE
JULIOL DE 2012.(000086/2011-DIS)
Es dóna compte de la sentència judicial 77/15 dictada en data 22 d’abril de
2015 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona, relatiu al
recurs contenciós administratiu 71/2013-F, interposat per JUAN ALBERT
VILLART FUENTES contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
El dit recurs s’interposà contra el decret d’alcaldia del 18 de juliol de 2012 que
desestima les al·legacions presentades com a recurs de reposició contra el
decret de 30 de maig de 2012, que diu:
“PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades per JUAN ALBERTO
VILLAR FUENTES en data 4 de juny de 2012, Registre d’entrada núm. 13238,
en relació a l’expedient incoat contra la seva persona, segons els motius i
justificacions que es contemplen a la part expositiva de la present resolució.
SEGON. Ratificar les mesures de restauració consistents en l’enderroc de les
obres de construcció d’una planta primera d’uns 30 m2, una segona
construcció d’uns 20 m2 sobre una antiga bassa existent i una tercera
construcció de 10 m2 annexa a aquesta última, que ja constaven en el decret
de resolució de data 30 de maig de 2012, en el període d’un mes.
A tal efecte, l’interessat haurà de presentar dins l’esmentat termini una proposta
de restitució que contempli l’estat final de les obres i dels treballs necessaris
per dur-les a terme, que s’haurà d’aprovar per aquest Ajuntament.
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Tot això de conformitat amb l’article 267.3 b) del Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
TERCER. Advertir a l’interessat que si en el termini assenyalat no procedeix a
l’execució de les mesures de restauració de la realitat física o jurídica alterada
abans esmentades, es procedirà a imposar una multa coercitiva de 300 fins a
3.000 euros, de conformitat amb l’article 225.2 c) del text refós de la Llei
d’Urbanisme i 267.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, que es podrà
reiterar en el supòsit de successius incompliments i segons els criteris
d’aplicació determinats en l’apartat cinquè del referit art. 277, amb el ben entès
que aquest incompliment agreujaria les circumstàncies en cas de reposició de
la situació urbanística al seu estat original, fet que es tindria en compte a l’hora
de determinar la quantia a aplicar.
Així mateix, la imposició de les multes coercitives són totalment compatibles
amb la imposició de sancions per la comissió d’una infracció urbanística, i sens
perjudici de què es pugui comunicar als Tribunals de Justícia competents a
l’efecte de l’exigència de les responsabilitats d’ordre penal en què s’hagués
pogut incórrer per part dels interessats per la comissió d’un delicte de
desobediència a l’autoritat (arts. 550 i següents del Codi Penal).
QUART. Comunicar al Registre de la Propietat la present resolució, i en
concret, la mesura de restauració ordenada en aquesta, als efectes que d’acord
amb l’article 204.2 e) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, practiqui l’assentament
corresponent a la present resolució dictada dins expedient de protecció de la
legalitat urbanística.“
En aquest sentit, la part dispositiva de la resolució judicial diu literalment: “He
de desestimar i desestimo el present recurs contenciós administratiu.
S’imposen les costes a la part recurrent, amb un límit total màxim de 300 euros.
Contra aquesta Sentència es pot interposar recurs d’apel·lació en el termini de
quinze dies a tenor de l’article 81.1.a) de la LRJCA
Per aquesta sentència, de la que s’unirà certificació a la causa, ho disposo,
mano y signo.”
A data d’avui la part actora ha interposat recurs d’apel·lació que resta pendent
de resoldre’s per la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.”
15. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ
D’ALCALDIA. D151215
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Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret per donar
compte.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1.

Sol·licitud presentada pel Sr. ALFONSO PAREDES MEDINA, per a reparació
puntual de façana a la rambla de la Pau, núm. 67. (1079/2015)

2.

Sol·licitud presentada per JOSÉ SALADIÉ PAPIOL, per a sanejar i pintar façana
al carrer de Sant Onofre, núm. 40. (1088/2015)

3.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la
façana al carrer del Pare Gari, núm. 58. (1090/2015)

4.

Sol·licitud presentada pel Sr. IGNACIO CACAO ARAUJO, per a restaurar la
façana al carrer de l’Aixada, núm. 34. (1094/2015)

5.

Sol·licitud presentada per SOCIETAT CULTURAL LA GRAN PENYA, per a
reparar puntualment la cornisa a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 5.
(1107/2015)

6.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar
façanes, coberta, caixa d’escala i instal·lacions comunitàries al carrer Joan de
Ricart, núm. 8. (1113/2015)

7.

Sol·licitud presentada per GERMANS ROIG GALCERAN CB, per a reparar la
façana a la rambla Principal, núm. 69. (1121/2015)

8.

Sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, per a obrir rasa
de 4 m al carrer del Col·legi, núm. 32. (1112/2015)

OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS
1.

Sol·licitud presentada per AP PENEDÈS, per a adequació de local per a ampliar
centre mèdic, al carrer de Pelegrí Ballester, núm. 17, bxs. dreta. (1071/2015)

2.

Sol·licitud presentada per CLUB DE VEÏNS ADMINISTRACIÓ, SL, per a canviar
plaques del sostre, col·locar parquet, pintar i canviar aparador a l’avinguda de
Francesc Macià, núm. 58. (1109/2015)

3.

Sol·licitud presentada pel Sr. MONTSERRAT SÁNCHEZ RAMÍREZ, per a
col·locar parquet, pintar parets i il·luminació al local comercial situat al carrer
d’Almirall Colom, núm. 6, bxs.1a. (1110/2015)

16. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA
GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ GARRAFCOOPERA PER A LA
CUSTÒDIA DE L’ESPAI TURÓ DEL SEU.
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S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Associació Garrafcoopera per a la
custòdia de l’espai Turó del Seu, el text del qual figura íntegre com a annex al
present acord.
URGÈNCIA
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament
jurídic de conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987, de 18 de setembre i
als efectes d’allò que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, llevat els casos en que porti incorporat l’informe jurídic.
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
17. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ
I
OBERTURA
DEL
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRIMERA
FASE
DEL
SERVEI
D’EXECUCIÓ
DEL
PROJECTE
MUSEOGRÀFIC DE L’ESPAI FAR AMB SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DELS APARELLS NECESSARIS PER A LA SEVA
EXECUCIÓ.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant
procediment negociat sense publicitat, i el plec de clàusules administratives
particulars i tècniques per a la contractació de la primera fase del servei
d’execució del projecte museogràfic de l’Espai Far amb subministrament i
instal·lació dels aparells necessaris per a la seva execució.
SEGON. Convocar licitació pel procediment negociat sense publicitat d’acord
amb els articles 169 a 178 del TRLCSP, per un període de dos mesos amb un
pressupost màxim de 45.454,55 € de base imposable i 9.545,45 € d’IVA, que
fan un total de 55.000,00 € (CINQUANTA-CINC MIL EUROS). Aquest import és
el resultat de la suma del pressupost base (50.000,00 € IVA inclòs), més un
10% previst per a possibles modificacions.
Tot i així, el preu base de sortida a partir del qual han de presentar ofertes els
licitadors és 41.322,32 € + IVA (50.000,00 €).
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TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.3360.2260906 del
pressupost del 2015.
QUART. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i
concordants del TRLCSP.”
PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR
18. PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ENCOMANA A L’EPEL NEÀPOLIS LA GESTIÓ I EXECUCIÓ
DEL PROJECTE “VNG SMART CITY”, COM A AMPLIACIÓ I
EVOLUCIÓ DE LA PRIMERA ENCOMANA DE GESTIÓ
APROVADA EL 31/07/207.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Encomanar a EPEL Neàpolis la gestió i execució del projecte "VNG
Smart City", com a ampliació i evolució de la primera encomana de gestió
aprovada el 31 de juliol de 2012.
SEGON. L’Ajuntament aportarà 20.000 euros (vint mil euros) destinats a la
gestió i execució del projecte esmentat al punt Primer d'aquest acord amb
càrrec a la partida rúbrica Promoció Econòmica 20167.
TERCER. Autoritzar l’alcaldessa a la signatura del conveni i de quanta
documentació sigui necessària a l'efecte
QUART. Ratificar pel Ple a la propera sessió.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’interessat.
SISÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis
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mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.
SETÈ. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos
corresponents.”
19. PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A
LA SOL·LICITUD QUE FA LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER
CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ
D’ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I
INTEGRAT (DUSI).
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. ADHERIR-SE a la sol·licitud de la Diputació de Barcelona d’un ajut
en el marc de la convocatòria per a la selecció d’estratègies de
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (DUSI)
SEGON. Adquirir el compromís, en el cas que l’esmentat ajut sigui atorgat, de
realitzar les actuacions programades a la ciutat de Vilanova i la Geltrú en el
marc de l’estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat.
TERCER. Donar coneixement d’aquest acord a la Diputació de Barcelona.
QUART. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.

15

CINQUÈ. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del
Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els
drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes
aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució,
podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels
recursos corresponents.
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la
que s’estén la present acta que firma el president amb mi, el secretari general.

Neus Lloveras Massana

Isidre Martí Sardà
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